
Христо Цонев Христов е роден на 01.10.1946г. в Стражица, в 
обикновено работническо семейство. 

Основно образование завършва в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” в 
Стражица, а през 1965г. завършва средното си образование в Стражишката 
гимназия. Висше образование получава през 1969г. в Института по 
индустриална химия в гр.Варна. 

Трудовия си стаж започва като млад специалист в Завода за плодови 
сокове в гр.Стражица. След това става председател на Физкултурното 
дружество „Левски” – Стражица. 

През 1970г. сключва брак с Нели Цонева. Любящото и добро 
семейство има две деца – син и дъщеря. 

Записва се в Националната спортна академия /тогава ВИФ 
„Г.Димитров”/ през 1972г същевременно работи като учител в гимназията 
и в Техникума по автотранспорт в Стражица. Допринася за спортната 
слава на Стражица със сериозната си спортна дейност  - един от най –
добрите волейболисти и същевременно треньор по волейбол. Дипломира 
се с отличие в спортната академия през 1976г. Работи като учител в ЕСПУ 
„Иван Орманов” гр.Стражица/ днес СУ”Ангел Каралийчев”/. 

 Председател е отново на ОбС на БСФС „Левски” Стражица от 1980. 
От  1982 година  е заместник председател на ОбС Стражица, като 

един от основните и най-важни ресори е строителството на Стражица и 
общината. Негова заслуга са завършването на водопровода, надлеза, 
ремонта и осъвременяването на читалищната сграда. 

 Работата му го изправя пред редица изпитания като голямото 
наводнение през 1984, февруарското земетресение през 1986г. и 
ликвидирането на последиците от тези природни бедствия. 

По време на опустошителното земетресение от декември 1986г. и 
при възстановяването на Стражица и пострадалите селища в общината, 
като зам.кмет по строителството изиграва жизнено важна роля при 
ликвидирането на последиците от земетресението и облекчаване живота на 
пострадалото население, като организира кризисен щаб за ликвидиране 
последиците от бедствие, организира комисии по настаняване, по 
определянето на щетите, организиране на работата на проектантските 
организации, организирането на възстановителните работи и мн.др. 

За всеотдайността,активната му позиция и неуморна работа по 
преодоляването на щетите от земетресението е награден с Орден за 
гражданска доблест втора степен. 

През 1989г. е назначен за директор на Общинска фирма „Хоризонт”, 
където работи до 1992г. а през 2005г. е управител на фирма Титан. 

До края на живата си  24.09.2007г. продължава да работи с цялата си 
енергия и всеотдайност за просперирането на Стражица и превръщането и 
в модерен европейски град. 
 


